
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
1. Код: ПП7; 

2. Назва: Банківський менеджмент; 

3. Тип:  обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 (6); 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3 (11); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Мельник Л.В.  к.е.н., професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

раціонально організувати процес управління фінансовою діяльністю банку;  

застосовувати методи інтегрованого управління активами і пасивами банку; 

обирати оптимальний варіант формування ресурсної бази банку; 

визначати доцільність та ефективність застосування фінансових інструментів управління;  

складати стратегічний та оперативний план діяльності банку; 

обґрунтовувати прийняття раціональних управлінських рішень у банку. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Банківська система», «Ринок 

фінансових послуг», «Страховий менеджмент», «Фінансовий менеджмент». 

12. Зміст курсу: 
1. Теоретичні основи банківського менеджменту.  

2. Організація банківської діяльності та управління банком. 

3. Планування банківської діяльності. 

4. Управління власним капіталом банку.   

5. Управління зобов’язаннями банку. 

6.Управління кредитним портфелем банку. 

7. Управління інвестиційною діяльністю банку. 

8.Управління активами та пасивами банку. 

9.Управління банківськими ризиками. 

10.Управління ліквідністю та прибутковістю банку.   

11. Внутрішній контроль діяльності банку. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Довгань Ж. М. Менеджмент у банку : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2017.  512 с.  

2. Лачкова В.М. Фінансовий менеджмент у банку: навч. посіб. Харків: видавець Іванченко І.С., 2017. 

180с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  

Методи: інтерактивні лекції, проблемно-пошукові методи, навчальні дискусії, кейс-методи, 

демонстрації з використанням мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  в 3 семестрі. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання самостійної роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                               Л. В. Мельник, к.е.н., професор 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  

1. Code: PP 7. 

2. Title:.  Banking management; 

3. Type: Required 

4. Higher education level: IІ (master) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2 (6) 

6. Semester when the discipline is studied: 3 (11) 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer, academic degree, position: L.V. Melnyk, Ph.D., professor 

9. Results of studies: after studying this discipline student must be able to: 

rationally organize the process of managing the financial activities of the bank; 

apply methods of integrated management of assets and liabilities of the bank; 

choose the best option for the formation of the resource base of the bank; 

determine the feasibility and effectiveness of financial management instruments; 

draw up a strategic and operational plan of the bank's activities; 

justify the adoption of rational management decisions in the bank. 

10. Forms of organizing classes: educational activity, independent work, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Banking system», «Financial services 

market», «Insurance management», «Financial management». 

12. Course contents: 
1. Theoretical foundations of bank management. 

2. Organization of banking activities and bank management. 

3. Planning of banking activities. 

4. Bank equity management. 

5. Management of bank liabilities. 

6. Management of the bank's loan portfolio. 

7. Management of investment activities of the bank. 

8. Management of assets and liabilities of the bank. 

9. Banking risk management. 

10. Liquidity and profitability management of the bank. 

11. Internal control of the bank.. 

13. Recommended educational editions: 

1. Dovgan J.M. Management in the bank: textbook. Ternopil: Economic Thought, 2017. 512 p. 

2. Lachkova V.M. Financial management in the bank: textbook. way. Kharkiv: publisher Ivanchenko I.S., 

2017. 180p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:   
26 hours of lectures, 24 hours of practical training, 80 hours of independent work. Total - 120 hours. 

Methods: interactive lectures, problem-solving methods, educational discussions, case methods, 

demonstrations with the use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria:  Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (60 points): exam in the 3rd semester. 

Final control (40 points): testing, surveys, independent work. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

  

 

 

Head of the department     L.V. Melnyk, Ph.D,  professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


